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Mezinárodní dudácký festival 25.–28. 8.
Švanda dudák aneb Hody divých žen 25. 8.

Kontrolní výbor
má dva nové členy

Zastupitelstvo souhlasilo se zvýšením počtu
členů kontrolního výboru z šesti na sedm.
Zároveň zvolilo dva nové členy, jeden nahradil Zdenu Papírníkovou, která na funkci
rezignovala. Novými členy jsou Michal Polata
a Josef Hradský.

Otevírací doba infocentra
na Velkém náměstí během MDF

V době konání Mezinárodního dudáckého
festivalu bude rozšířen provoz městského
informačního centra na Velkém náměstí.
V pátek bude mít otevřeno od 8.00 do 19.00,
v sobotu od 9.00 do 19.00 a v neděli
od 9.00 do 15.00 hodin.

Šmidingerova knihovna nově
půjčuje filmy na DVD

Šmidingerova knihovna od července nabízí
bezplatné půjčování filmů na DVD. V nabídce má zatím 60 titulů. Novou službu může
poskytovat díky uzavření smlouvy o nákupu
a následném půjčování filmů s jedním z největších distributorů.

NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.
Vůz s jedinečným stylem.
Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone,
klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým displejem, zadní
parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA
Financial Services již od 299 900 Kč, včetně 5leté záruky v rámci
paketu Mobilita Plus, navíc na přání se službou Předplacený
servis na 5 let. Objevte akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid,
Octavia a Yeti a objednejte se na testovací jízdu přímo u nás.
skodafresh.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-107 1

RV1600272/05

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

AUTOSERVIS ŠRACHTA s.r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 383 322 226
www.srachta-autoservis.cz

21.7.2016 15:19:16

Zvýší Váš puls i datový přenos.
Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan na Vás udělá dojem. Zatímco zvenku můžete obdivovat jeho atletický vzhled, uvnitř si Vás získají aplikace systému
Car-Net App Connect. Prostřednictvím aplikace My Guide můžete objevovat vzrušující cíle ve Vaší blízkosti
a zároveň sledovat aktuální dopravní informace. Každá projížďka v novém Tiguanu vede k novým zážitkům.
www.novytiguan.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.
Píseká 513, 368 01 Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, www.auto-strakonice.cz, e-mail: info@auto-strakonice.cz

RV1600273/05

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.
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Mezinárodní dudácký festival už klepe na dveře

Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Dudy opět po dvou letech rozezní celé město. 

FRANTIŠEK CHRISTELBAUER A KOLEKTIV, MĚKS STRAKONICE

Program 22. ročníku dudáckého festivalu,
který se uskuteční ve dnech 25.–28. srpna
ve Strakonicích, bude velmi bohatý. Budete
moci obdivovat krásu a rozmanitost krojů
i hudebních a tanečních tradic různých
národů.
Festivalu se zúčastní 21 souborů ze 14 evropských zemí a 35 souborů z České republiky.
Program se skládá z 25 komponovaných
pořadů, chybět nebude ani Evropské setkání
výrobců dud, výstavy a staročeský jarmark
u hradu pod Jelenkou. Začínáme ve čtvrtek
na hradě divadelním představením Švanda
dudák aneb Hody divých žen v podání DS
Čelakovský. Na tradiční dudácké Kasací
přijďte v pátek v 19.00 hodin do letního kina.
Poté si rozhodně nenechte ujít od 22.00 hodin
Slavnostní zahajovací ceremoniál, který
budete moci zhlédnout z Katovické ulice
a mostu Jana Palacha. Součástí ceremoniálu
bude videomapping, dudácká muzika trochu
jinak a vše zakončí ohňostroj.
V sobotu se můžete těšit na koncert vážné
a duchovní hudby, na regionální pořady
zaměřené nejen na dudáckou muziku ze Strakonic a blízkého okolí, ale i na moravskou
a slovenskou gajdošskou muziku. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší návštěvníky. V hradním příkopu se v sobotu po celý
den postará o zábavu našich nejmenších
táborské sdružení HAFFO. V dílničkách si
mohou děti vyrobit drobné dárky a vyřádit se
na několika herních stanovištích, například
při chytání rybek, skládání obrazců tangram
nebo stavění hradů z kostek. Večerní sobotní
festivalový program začíná v 19.30 hodin
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v letním kině, po jeho skončení můžete přejít
na II. hradní nádvoří na noční show se středověkými dudami, dravou rockovou muzikou
a ohněm.
Letošní ročník je obohacen o několik
volných scén, na kterých poběží program
po celé tři dny. Za zmínku rozhodně stojí
scéna u měšťanského pivovaru, kde mimo
zahraniční a české soubory uslyšíte i strakonickou dechovou kapelu Nektarku mimořádně obohacenou o dudy. Dále bude scéna u sv.
Markéty, kde v pátek zahrají rockové kapely
samozřejmě za doprovodu dud, a v sobotu se
představí dudáci a dudy Středomoří.
Oblíbené průvody dudáků městem můžete vidět v pátek od 17.00 hodin a v neděli
od 13.00 hodin. Průvod se bude řadit na křižovatce ulic Lidická a Hrnčířská a půjde přes
Velké náměstí k měšťanskému pivovaru přes
most Jana Palacha směrem k letnímu kinu.
Samozřejmě se nevyhneme dopravním
omezením a uzavírkám. Chtěli bychom
upozornit na úplnou uzavírku mostu Jana
Palacha v úseku od křižovatky ulic Katovická a Husova po křižovatku ulic Komenského
a Bezděkovská, která začne v pátek ve 12.00
hodin a skončí v neděli ve 22.00 hodin. Dále
bude uzavírka parkoviště u pivovaru, parkoviště u sv. Markéty a uzavírka ulic Podskalská a Pod Hradem. Nově budou připravena
parkovací místa na ploše pod Hvězdou, před
zimním a plaveckým stadionem, parkoviště na letišti. Lze také parkovat v horním
úseku ulice Katovická, kde budou vyhrazena
místa pro ZTP. Nezapomněli jsme na možnost občerstvení, které bude zajištěno u všech
scén včetně uzavřeného mostu Jana Palacha.
Podrobný program a aktuální informace naleznete na www.dudackyfestival.cz. Těšíme
se na setkání s vámi.

Prázdniny se nepříjemnou
rychlostí a k nelibosti nás všech
přehouply do své druhé polovi
ny. Letošní srpen završí v našem
městě velkolepá tradiční kulturní
akce Mezinárodní dudácký fes
tival. Jako pořadatelé akce se
s maximálním nasazením snaží
me, aby tento kulturní svátek byl
opravdovou ozdobou a chlou
bou kolébky dudáctví. Díky
myšlence volného vstupu bude
moci opravdu každý návštěvník
zhlédnout jakékoliv představení
bez omezení rozpočtu rodi
ny. Jednotlivé soubory budou
vystupovat střídavě na všech
scénách. Ale nejen tam. Je
snahou festival oživit i obyčej
nou lidovou veselicí, a proto se
s vystupujícími budete moci po
tkat i ve městě, v hospůdkách,
kavárnách. Jsem opravdu rád
tomu, že město ožije a hudba
pronikne do všech jeho koutů.
Na chvíli zapomeňme na spory
a šarvátky a pojďme si užívat
hudby, kterou umí nabídnout
právě dudy. Všestranný nástroj
zhmotňující jak lidovou tvorbu,
tak rockovou muziku. S potěše
ním konstatuji, že pivovar uvařil
na oslavu tohoto tradičního svát
ku další z řady svých speciálů.
Tentokrát to je Bavorský speciál.
Proč Bavorský? Pozorně listuj
te Zpravodajem a důvod se
dočtete.
Přeji vám krásné zážitky a pro
sluněný zbytek léta.
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AKTUÁLNĚ
Lepší zázemí pro sportovce
v areálu Na Sídlišti
Na tribuně ve sportovním areálu Na Sídlišti
pracují od první poloviny července řemeslní
ci na rekonstrukci sociálního zařízení, které
je v nevyhovujícím stavu. Bylo vybudováno
současně s tribunou někdy v 60. letech
20. století. Práce by měly skončit v polovině
září letošního roku.
Celkové náklady budou 636 225
korun včetně DPH, přičemž na rekonstrukci
sociálního zařízení na tribuně sportovní haly
získaly Strakonice dotaci ve výši 98 000
korun z dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora sportu, opatření č. 2: Rekon
strukce a oprava zázemí sportovišť. Žádost
město podalo 14. ledna a dotaci schválilo
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 7. dubna.
Předmětem oprav jsou vnitřní konstrukce
a rozvody inženýrských sítí stávajících sociál
ních zařízení umístěných v 1. nadzemním pod
laží objektu tribuny. V rámci bouracích prací
byly v objektu odstraněny původní keramické
dlažby, nesoudržné omítky, stávající zařizovací
předměty a lehké příčky oddělující kabiny WC.
Byly opraveny omítky, provedena nová hyd
roizolační stěrka ve sprchách pro sportovce,
vyměněny výplně venkovních otvorů za nové
plastové. Řemeslníci položí novou dlažbu
i keramické obklady, budou tu připojeny a osa
zeny nové zařizovací předměty včetně armatur
a napojení na stávající inženýrské sítě.
Oldřich Švehla, majetkový odbor

Budova bývalé školy na náměstí
bude mít novou fasádu



Foto: archiv města

V polovině července se také začalo pracovat
na obnově jižní fasády budovy bývalé základ
ní školy na Velkém náměstí. Dělníci odstraní
poškozené venkovní omítky a udělají nové,
v plánu jsou mimo jiné restaurátorské práce
na fasádě, počítá se i se zlacením hodinového
číselníku na věži a opravou krytiny říms. Práce
by měly skončit v říjnu. Během Mezinárodního
dudáckého festivalu budou práce přerušeny
a staveniště bude zakryto. Náklady na rekon
strukci jsou 1,15 milionu korun, město na akci
získalo dotaci 450 000 korun. 
(red)
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Za nepořádek v ulicích bude pokuta!

K odpadkovému koši je to přitom jen kousek... 

MILAN JUNGVIRT, MÍSTOSTAROSTA

Neutěšený stav pořádku v našem městě
přiměl vedení Strakonic, aby přistou
pilo k opatřením, která by pomohla
zajišťovat dodržování obecně závazné
vyhlášky města č. 9/2006, o veřejném
pořádku, ochraně životního prostředí
a vzhledu města, ve které je jasně
definováno zajištění pořádku a čistoty
ve městě.

Každý občan města může užívat veřejné
prostranství způsobem obvyklým a jiné
užívání je ošetřeno právními předpisy. Tak,
jak všichni máme svá práva, stejně tak máme
povinnost udržovat pořádek na místech, která
slouží veřejnosti, tedy nám všem. To, že se
tak často neděje, dokládá nespočet upozornění spoluobčanů na nepořádek ve městě,
za který je z pohledu veřejnosti zodpovědné
především město.
Své odpovědnosti za úklid města se nezříkáme, ale ne vždy je to jednoznačné. Ukažme
si to na následujícím příkladu. Jako podnikatel využívám veřejné prostranství ke svému
podnikání, i když si jej nepronajmu. Přesněji
řečeno, moji zákazníci jej využívají, když
přicházejí do mé provozovny. Jsou to moji
zákazníci, kteří odhodí nedopalek na chodník
nebo na komunikaci před vstupem do provozovny. Jsou to moji zákazníci, kteří potřísní
chodník hranolky, kečupem nebo omastkem,
když si odnáší jídlo z občerstvení. Jsou to
moji zákazníci, kteří rozhazují plastové
kelímky.
Každého podnikatele ve městě vítáme
a není nikdo na radnici, kdo by podnikatelům
záviděl. Víme dobře, jak špatně se podniká
právě ve Strakonicích a jak těžko se zde
každá koruna vydělává. Snažíme se ze všech
sil přivést do města další zákazníky, ale není
to vůbec jednoduché. Prosím, přispějte každý
k čistotě města tím, že si pravidelně uklidíte
před svou provozovnou, že druhý den ráno
po kulturní akci projdete okolí a „své“ odpadky si uklidíte. Po ukončení prodeje odstraníte
zbytky jídel a mastnoty z okolí provozovny.
Děje se tak na západ od našich hranic a není
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na tom nic těžkého nebo nemožného. Naši
předci to dělali a nic nám nebrání se k těmto
dobrým zvykům vrátit.
Na druhé straně všichni jsme obyvatelé
našeho města a zákazníci „našich“ obchodů.
Pomozme jejich majitelům a provozovatelům
udržovat okolí čisté. To opravdu musí před
každým obchodem ležet desítky nedopalků
a rozšlapaných žvýkaček? To kelímek od pití
nebo umaštěný papír od jídla nemůžeme
donést do nejbližšího koše?
Nejsou koše všude, kde by měly být? Když
si jako občané města dokážeme říct, kam
chceme umístit lavičku, a je velmi dobře,
že tak děláme, stejně tak můžeme požádat
o umístění odpadkového koše. Jde o to chtít
se na vzhledu a čistotě města podílet.
Jaké má radnice možnosti bránit se
narůstajícímu nepořádku? Bohužel jediným
účinným prostředkem, který může alespoň
částečně zřídit nápravu, je pokuta. Vzhledem
k tomu, že stížností přibývá, nezbude nám
jiná možnost, než k tomuto nepopulárnímu
opatření sáhnout a pokuty začít udělovat.
Není to naším cílem, ale kdo si nedá říci…
Městská policie bude pravidelně pořádek
na městských prostranstvích kontrolovat
a v případě porušení vyhlášky budou v rámci
přestupků nebo správních deliktů uděleny
sankce. Chceme mít naše město čisté!
Každé jaro skupina dobrovolníků pomáhá
uklidit město. Všichni tito lidé věnují svůj
vlastní čas, aby zpříjemnili životní prostor
spoluobčanům. Vůbec bych se nedivil, kdyby
podobně zapálených nadšenců ubývalo, neboť každá práce má mít smysl. Jdu-li cokoliv
pro své okolí udělat z vlastní vůle, a na konci
svého snažení vidím jen zmar, kolikrát budu
plýtvat něčím tak drahocenným, jako je můj
volný čas? Pokud my všichni nebudeme své
okolí chránit a dbát na dodržování pořádku,
pak s každým dalším jarem bude dobrovolníků méně a méně…
V prvopočátku bych tedy rád vyzval
všechny živnostníky, fyzické i právnické
osoby, ale i řadové občany. Zkusme přistupovat k veřejnému majetku, jako by byl náš
vlastní. Určitě si ve vlastním bytě nerozhazujeme odpadky mimo koše. Dozajista si doma
uklízíme…
Zpravodaj města Strakonice

ZPRÁVY

Na Křemelce je nové workoutové hřiště

Strakonice poprvé
ocenily úspěšné žáky

Speciální hřiště vhodně doplnilo rekreačně sportovní zónu.

Foto: archiv města

Byli to právě mladí lidé Strakonic, kteří iniciovali zhruba před třemi lety vznik workoutového
hřiště. Za touto myšlenkou stojí především bývalý student strakonického gymnázia Adam Jankovec, který je nositelem myšlenky zpřístupnění
volnočasového prostoru veškeré mládeži. Jeho
idea došla realizace za pomoci města Strakonice,
Nadace ČEZ, která finančně podpořila oranžové
hřiště z projektu „Workout ve Strakonicích“,
a ministerstva vnitra, které naopak pomohlo
zrealizovat část s posilovacími stroji, kde najdete
například stroj na surfování, šlapací zařízení
nebo otáčecí stroj na posilování pasu.
Slavnostního otevření hřiště Na Křemelce
a přestřižení pásky se zúčastnili starosta města
Břetislav Hrdlička, zástupci Nadace ČEZ a realizační firmy Clean4You.

Exhibiční vystoupení v podání Davida
Kotlaby a jeho partnerky Ivety Rážové nadchlo
přítomné studenty i žáky.
David Kotlaba je mistr světa, vicemistr Evropy
a mistr ČR v pole sportu v kategorii mužů. Společně s Ivetou Rážovou jsou vicemistři světa a mistři
Evropy v pole sportu ve smíšených dvojicích. David Kotlaba se věnuje pole sportu, street workoutu
a je trenérem kalistheniky. To, co na cvičebních
prvcích předváděli, odporovalo všem fyzikálním
zákonům. Zkrátka, kdo umí, ten umí…
Přejeme vám, abyste na novém hřišti posilovali své tělo a užívali ho vždy s vědomím, že všichni, co přijdou po vás, chtějí stejně jako vy strávit
tu příjemné chvíle, pobavit se a užívat vybavení
k účelu, ke kterému sloužit má. Zkrátka, užívejte,
ale neničte!
Markéta Bučoková, PR

V projektu prospěchových stipendií jsou Strako
nice doslova průkopníky. V celé republice jsme
jediní, kdo jsme začali žáky druhých stupňů
základních škol motivovat.
Stipendium ve výši 500 korun díky svým
studijním výsledkům získalo 112 žáků ze čtyř
základních škol. Šest desítek z nich si jej přišlo
převzít 28. června do Rytířského sálu hradu.
Pokud měly děti účet u Komerční banky,
pak navíc od ní obdržely 200 korun a turistic
kou dobíječku na mobil. Od této chvíle mohou
za pomoci rodičů spravovat své finanční
prostředky nabyté poctivou prací.
Slavnostní ceremoniál byl doplněn o hudeb
ní vystoupení houslového tria ve složení Pavla
Bedřichová, Eva Bedřichová a Nela Vojtová
s klavírním doprovodem Lucie Prokopiusové.
Závěr patřil mladému nadějnému kytaristovi
Rudolfu Prušákovi. Všichni vystupující byli žáky
Základní umělecké školy Strakonice.
Snad tedy první ocenění budou motivací
pro ostatní děti a v našem městě bude přibývat
vzdělaných lidí, kteří jsou tolik potřební.
Krásné prázdniny a hodně sluníčka
všem žákům základních škol, jejich rodičům
i pedagogům. Při zaslouženém odpočinku
načerpejte nové síly do další práce.
Markéta Bučoková, PR
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ŠKOLNÍ POTŘEBY

Obráběč CNC
Operátor lití a ostřihu
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Mzda od 85 - 90 Kč/h možnost čistého
výdělku až 25 000 Kč.
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OC MAXIM
Bezděkovská 30
386 01 STRAKONICE
olympia@strakonice.cz
383 325 701

Připravte se u nás
na nový školní rok
sleva na vybrané školní zboží
platí od měsíce července

Třísměnný až nepřetržitý provoz.

Nástup ihned!
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tel.: 739 343 024
e-mail: pisek@manpower.cz
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Další aktuální nabídky práce najdete na:
www.manpower.cz
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ZPRÁVY
Soutěž Strakonice kvetou
je prodloužena

Období kvetoucích letniček je v plném
proudu, a proto město Strakonice pro
dloužilo termín pro přihlášení do soutěže
Strakonice kvetou. Vítěz bude odměněn
8000 Kč. Pošlete nám fotografie na
adresu seniori@mu-st.cz včetně kon
taktních údajů (jméno, adresa, telefon
a e-mail) do 10. srpna. Snímky zašlete
dva, jeden s celkovým pohledem
a druhý detailní pro internetové hlaso
vání, které bude probíhat od poloviny
srpna do poloviny září na www.
strakonice.eu. Těšit se můžete na fi
nanční odměny pro prvních pět vý
herců a každý soutěžící obdrží dárek
z Městského zahradnictví Strakonice
jako poděkování za účast v soutěži.
Další informace poskytnou v Infocentru
pro seniory, U Sv. Markéty čp. 58, tel.:
383 700 777, mobil: 720 043 670
a na webových stránkách města
www.strakonice.eu/kultura a sport/souteze.

Okénko starosty
S přechodem na novou podobu
webových stránek jsem na období
svého fungování ve vedení města
zavedl rubriku Okénko starosty. Je
součástí menu PR, které má sloužit
ke komunikaci radnice i jejího vedení
s vámi, občany Strakonic.
Rubrika slouží k přímým dotazům
na starostu města, k upozorněním
na skutečnosti, se kterými si již nevíte
rady. Není možné, abych vám zde
nahrazoval úředníky – přiděloval
byty, řešil sousedské spory a vydával
stavební povolení. Ale určitě se na mě
obraťte s tím, co potřebujete, co je
špatně a s čím si už opravdu neumíte
poradit. Rád vám také odpovím
na dotazy k různým „zaručeným“
zprávám, ať se jedná o cokoliv.
Vyslechnu váš názor nebo si nechám
i poradit. Víc hlav víc ví!
Těším se na společnou práci.
Břetislav Hrdlička, starosta
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Strakonický pivovar hospodařil v roce 2015 se ziskem
Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.,
předloží výroční zprávu o hospodaření za rok
2015. V září se jí bude zabývat zastupitelstvo
města. Po personálních a organizačních změnách na počátku loňského roku se nové vedení
společnosti zaměřilo především na zvýšení
kvality výrobků, razantního snížení objemu
reklamací a prodloužení trvanlivosti piva.
Dalším cílem společnosti bylo zvýšení produktivity práce a vzhledem k neuspokojivým
hospodářským výsledkům v letech 2012–2014
také získání finanční stability podniku.
Snižováním nákladů a zvýšenou efektivitou
ve výrobě se podařilo strakonickému pivovaru
dosáhnout v roce 2015 zisku 1,6 mil. Kč před
zdaněním. V dalším období pro nejbližší roky
2016–2018 chce vedení strakonického pivovaru
udržet tento trend a vybudovat silnou regionální
značku piva Dudák.
V obchodní činnosti se pivovar zaměřil
na udržení portfolia stálých odběratelů. Pro získání nových zákazníků se rozhodl využít

konceptu pivovarské vzorkovny Degustovna.
Na jaře roku 2015 v duchu tohoto konceptu
realizoval restauraci Hamburk v Praze pro
svého nového zákazníka a na podzim taktéž
restauraci Družstevní dům v Českých Budějovicích. V tomto směru chce strakonický pivovar
pokračovat a jen v letošním roce takto plánuje
vybudovat další tři restaurace, z toho alespoň
jednu ve Strakonicích.
V letošním roce se strakonický pivovar
díky svým zlepšeným hospodářským výsledkům mohl stát generálním sponzorem
22. mezinárodního dudáckého festivalu
ve Strakonicích a přispěl tak na jeho pořádání celkovou částkou 1,5 mil. Kč. Vedení
společnosti spolu se všemi zaměstnanci
pivovaru chce pokračovat v nastoupené cestě
k poctivému českému pivu i v následujících
letech a rozdávat tak radost všem svým strakonickým zákazníkům a příznivcům. 
Rudolf Oberfalcer,
předseda představenstva

Bavorský ležák od Dudáka zpříjemní letošní MDF
Alespoň v myšlenkách se přenesme do středověké osady Strakonice, kde roku 1367 tamější
měšťané získávají várečné právo z rukou Bavora IV. Ač jsou Bavorové českým rodem, pojí je
přátelství se šlechtickými rody z Bavor. Zda už
se v této době vařilo bavorské pivo, se můžeme
jen domnívat. Jisté je, že nebýt Bavora I. a jeho
ženy Bolemily, možná by dnes Strakonice
neexistovaly. A protože se tak stalo a protože
dudy od nepaměti provázejí lidstvo, mohou
dnes Strakonice hostit MDF.
Abychom si staré zašlé časy připomněli,
uvařil Dudák - Měšťanský pivovar pivní speciál
určený právě a jen ku příležitosti Mezinárodního dudáckého festivalu.

Ochutnejte při tomto velkolepém svátku
„Bavorský speciál“. Pivo plné, charakteristické
výraznou sladovou chutí, získanou přidáním
bavorského sladu, jehož podíl v receptuře sladového sypání tvoří více než 30%. Bavorský
slad je světlý typ sladu, který zvyšuje barvu
piva a zároveň zvýrazňuje jeho sladové aroma.
Jemná hořkost piva je pak vytvořena kombinací českých aromatických chmelů.
Pivo není ošetřeno filtrací ani pasterací
a tím si ponechává všechny zdraví prospěšné
látky. Jemný zákal piva je vytvářený rozptýlenými kulturními pivovarskými kvasinkami. 
Markéta Bučoková, PR

Mladí hasiči SDH Strakonice I

Přípravě mladých hasičů se SDH Strakonice I
věnuje od roku 2013. Vedoucím kroužku je
Václav Staněk, který se schází každý čtvrtek
se zájemci o hasičský sport v požární zbrojnici
v Sokolovské ulici. V zimě se věnují teoretické
přípravě, v květnu, červnu a září praktickému
výcviku. Ve školním roce 2015–2016 navštěvovalo kurzy celkem 27 dětí ve věku od 5 do 15 let.
Mladí hasiči SDH Strakonice I se zúčastňují pravidelně i soutěží v hasičském sportu.
Posledním největším úspěchem v tomto roce
bylo 3. místo na Otavském plamínku v kategorii
mladších hasičů.
Vyvrcholením celoroční přípravy bývá letní
soustředění. Letos se uskutečnilo od
2. do 9. července v rekreačním zařízení Počta
nedaleko malebné obce Štědronín – Plazy. Zúčastnilo se ho 14 dětí a sedm instruktorů.
Týdenní program byl věnovaný přípravě
na závod v požárnické všestrannosti. V dopoledních hodinách účastníci zkoušeli provedení požárního útoku, procvičovali zdravotní
a topografické dovednosti, uzlování a v programu nechyběly ani sportovní hry. Odpoledne



Foto: archiv města

organizovali výlety do blízkého okolí, navštívili
zámek Orlík a hrad Zvíkov, svezli se lodí po Orlické přehradě. Po celodenním výcviku si užívali
sluníčkem vyhřátou vodu v bazénu.
Účastníci soustředění byli ubytovaní v chatkách, stravovali se v jídelně areálu.
Ve čtvrtek 7. července se na výcvik přijel
podívat starosta města Strakonice Břetislav
Hrdlička. Vedoucí letního soustředění Veronika
Vránová ho seznámila s průběhem odborného
výcviku a volnočasovými aktivitami. Pan starosta vyjádřil uspokojení s průběhem a zabezpečením soustředění. 
Peter Kurek, krizové řízení
Zpravodaj města Strakonice

Rozdělení finančních prostředků na sport
Opatření 1 – Podpora na nájemné ve sportovních zařízeních města Strakonice pro mládež –
spravovaných STARZem Strakonice
Částka (Kč)

Příjemce, účel

560 000

Basketbalový klub Strakonice – na úhradu nájemného ve sportovní hale STARZ Strakonice a v hale
TJ ČZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

197 600

SK Basketbal Strakonice – na úhradu nájemného ve sportovní hale STARZ a v hale TJ ČZ Strakoni
ce pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

11 550

Dům dětí a mládeže Strakonice, kroužek florbalu – na úhradu nájemného tělocvičny v Lidické ulici
pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

32 400

Dům dětí a mládeže Strakonice, kroužek mladý záchranář – na úhradu nájemného za plavecký
stadion pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

32 400

Dům dětí a mládeže Strakonice, kroužek potápění – na úhradu nájemného za plavecký stadion pro
děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

324 690

Fbc Strakonice – na úhradu nájemného v házenkářské hale a v tělocvičnách v Lidické ulici ve Stra
konicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

220 000

SK Fight Pro Strakonice – na úhradu nájemného v tělocvičně v Lidické ulici pro děti a mládež do
18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

990 000

Fotbalový klub Junior Strakonice – na úhradu nájemného za hřiště Na Sídlišti včetně hřiště s umělým
trávníkem, hřiště Na Křemelce včetně hřiště u Lidlu, hřiště Na Muškách, hal a tělocvičny ve správě
STARZ Strakonice pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

968 400

HC Strakonice – na úhradu nájemného za zimní stadion ve Strakonicích pro děti a mládež do
18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

32 000

Kanoistický klub Otava Strakonice – na úhradu nájemného za plavecký stadion ve Strakonicích pro
děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

27 000

Sportovní klub policie Strakonice – na úhradu nájemného v tělocvičně TJ ČZ Strakonice pro děti
a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

30 000

Manta – diving – na úhradu nájemného za plavecké dráhy krytého stadionu ve Strakonicích pro
děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

54 000

TJ ČZ Strakonice, oddíl atletiky – na úhradu nájemného za atletické sektory stadionu Na Sídlišti
a házenkářské haly ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12.
2016.

507 585

TJ ČZ Strakonice, oddíl házené – na úhradu nájemného za házenkářskou halu ve Strakonicích pro
děti a mládež do 18 let (včetně) za období 1. 1.–31. 12. 2016.

8 460

TJ Dražejov – na úhradu nájemného v tělocvičně v Lidické ulici a za hřiště Na Muškách ve Strakoni
cích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období leden–březen a listopad–prosinec 2016.

992 000

Tělovýchovné jednotě Fezko Strakonice, oddíl plaveckých sportů – na úhradu nájemného
za plavecký stadion ve Strakonicích pro děti a mládež do 18 let (včetně) za období leden–červen
a září–prosinec 2016.

ZPRÁVY
Strakonický archiv dětem
přiblížil cechy a řemesla
V červnu probíhala ve Státním okresním
archivu ve Strakonicích vzdělávací akce
pro žáky základních škol s názvem
Cechy a řemesla. Během čtyř dní archiv
navštívilo okolo dvou stovek žáků ze
základních škol ve Strakonicích, Volenic
a Štěkně. Smyslem akce bylo přiblížit
dětem, co to byly a jak fungovaly cechy.
Kromě teoretických informací byla
pro návštěvníky připravena celá řada
praktických úkolů. Mohli si tak rozšířit
obzory o středověkých mírách a váhách,
zjistili, jak velké dálky zdolávali při své
cestě za vyučením cechovní tovaryši.
Pokusili se rekonstruovat udělený erb,
nahlédli pod pokličku krejčovského
a punčochářského řemesla a rovněž
se dozvěděli něco o povoláních, která
dnes již zcela zanikla anebo nejsou
tak běžná. Dále byla připravena
i malá výstava obsahující archivní
materiály týkající se cechů, například
výuční a mistrovské listy, udělené
artikule, příklady střihů oblečení a další
zajímavosti. Celá akce proběhla v rámci
připomínky Mezinárodního dne archivů,
který připadá na 9. června, a setkala se
s kladným ohlasem u žáků i pedagogů.
Libor Staněk,
Státní okresní archiv Strakonice

Plánované přerušení
dodávek elektřiny

2. 8.
7.30–16.00
Strakonice, Holečkova 506, 516, 387
(včetně všech podnikatelských odběrů)
a Komenského
6. 8.
6.00–16.00
Strakonice, Heydukova ul., vypnutá
oblast Johnson Controls Fabrics,
Heydukova 1111
9.8.
7.45–15.00
Strakonice, M. Alše 1340
Zdroj: portal.eon.cz/odstavky/

RV1600827/01
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
RM dance uspělo ve finále
Taneční skupiny roku
Strakonické taneční studio RM dance
letos zažívá až nečekané úspěchy. Z osmi
soutěžních choreografií se do finále Taneční
skupiny roku (mistrovství ČR a SR) probojova
lo přes několik postupových kol dokonce se
čtyřmi choreografiemi. Všechny čtyři skladby
zabodovaly a děti odjely domů s medaile
mi. Být čtyřnásobnými vicemistry ČR a SR
ve čtyřech různých věkových a stylových
kategoriích je pro studio historický úspěch.
Nedařilo se jen na této soutěži, spoustu
cenných kovů si děti i dospělí z RM dance
odvezli i z jiných nepostupových soutěží.
Letos poprvé soutěžili tanečníci v kate
gorii hip hop a hned si odvezli druhé místo
z krajského kola Taneční skupiny roku. Kromě
hip hopu děti soutěží především ve dvou
na pohled velmi odlišných kategoriích –
v energickém freestylu a ladnějším show artu.
Nyní tanečníky čeká až do srpna zasloužený
odpočinek, aby mohli nabrat síly do nové
sezony. V srpnu se uskuteční soustředění, kam
dojíždějí špičkoví lektoři z celé ČR a pomá
hají tanečníkům zdokonalovat jejich techniku.
Letní odpočinek si neužívají jen děti, ale
také jejich rodiče. Soutěžní sezona trvá
přibližně tři až čtyři měsíce a děti i rodiče
tráví většinu víkendů na soutěžích.
Martina Bílková, RM Dance

Na okružní křižovatce v Ellerově ulici
přibyde přechod a světla
Na konci července začaly práce na úpravě
malé okružní křižovatky v Ellerově ulici.
Ve směru do ulice Na Křemelce tu vznikne
nový přechod pro chodce. Probíhající
stavební práce jsou zaměřeny na provedení
nových bezbariérových chodníků ze zám
kové dlažby, dále bude doplněno osvětlení
křižovatky a přechodu pro chodce veřejným
osvětlením a realizováno vodorovné a svislé
dopravní značení. Projekt Strakonice –
bezpečnost silničního provozu a chodců
u kruhové křižovatky v Ellerově ulici bude
dokončen v polovině září. Na základě
poptávkového řízení majetkového odboru
byla vybrána firma Prima, a. s., která stavbu
zhotoví za 499 499 korun. Město na tuto
akci získalo dotaci od Jihočeského kraje
ve výši 200 000 korun. 
Oldřich Švehla, majetkový odbor

Současný stav. 
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Dětské zastupitelstvo bojovalo proti závislosti
Již podruhé za dobu existence dětského zastupitelstva byla jeho celoroční náplní protidrogová
problematika. Děti tak plynule navázaly na loňské téma Skrytá nebezpečí, které kromě vydírání a šikany řešilo hlavně záležitost sociálních
sítí a s nimi spojenou kyberšikanu.
Ke zvolení tématu vedlo děti především to,
že se mezi jejich vrstevníky neustále setkávají s případy, kdy někteří pijí alkohol, kouří
a v horších případech už zkusili i drogy. Téma
děti rozdělily na okruhy kouření, alkohol, gamblerství a drogy a trefně ho pojmenovaly Zkusíš
jednou... nepřestaneš!
Dětské zastupitelstvo spolupracovalo s Policií
ČR, která prezentovala reálné případy ze světa

drog. Na jedno z květnových zasedání byla
odborem školství a cestovního ruchu pozvána
Národní protidrogová centrála, jejíž zástupci
dětem a pedagogům představili svou činnost
a možnosti následné spolupráce. Především
informovali o výstavě, jejíž letošní motto je
,,Správným směrem“ a celorepublikově oslovuje veřejnost ohledně problematiky drog.
Výstupem letošního protidrogového ročníku
jsou prezentace vyvěšené ve všech základních
školách a na gymnáziu na nástěnkách dětského
zastupitelstva, jejichž hlavním cílem je prevence užívání návykových látek mezi teenagery.

Martina Dubová,

odbor školství a cestovního ruchu

Nová vyhláška změnila lovnou míru kapra
Rybáři by se od druhé poloviny června měli
řídit novou vyhláškou č. 123/2016 Sb., tedy
rybářským řádem, který mění například lovnou míru kapra, upravuje dobu hájení nebo
předpoklady pro výkon funkce rybářského
hospodáře.
V mimopstruhovém i pstruhovém revíru vyhláška zvýšila nejmenší lovnou míru kapra obecného na 40 centimetrů. Tato úprava v podstatě
kopíruje faktický stav, protože většina uživatelů
rybářských revírů tuto míru vyžadovala. Nově
bylo zavedeno všeobecné hájení všech druhů ryb
v pstruhových revírech, a to od 1. ledna do 15.
dubna a od 1. prosince do 31. prosince, i když už
i toto období rybáři dodržovali.
Nově bude od 1. ledna do 15. června hájen
okoun říční, jehož výskyt v některých reví-

rech klesá. Vyhláška také upravila povolené
způsoby lovu v mimopstruhových revírech.
V době od 16. června do 31. prosince je povolen lov přívlačí, lov hlubinnou přívlačí nebo
lov čeřínkovým způsobem.
Od 1. ledna 2017 bude obecními úřady
vydáván rybářský lístek i na 30 dní, a to
bez prokázání kvalifikačních předpokladů
žadatele. Takový rybářský lístek však nebude
opravňovat k tomu, aby byl na jeho základě
následně vydán dlouhodobý rybářský lístek.
K prvnímu dlouhodobému rybářskému lístku
bude nadále potřeba mít osvědčení o získané
kvalifikaci. Cena za vydání krátkodobého
lístku není zatím stanovena. 
(red)

Strakonická Rozálie zářila na mistrovství republiky
Ve dnech 13. 5. až 15. 5. 2016 se konalo
v Pardubicích Mistrovství ČR v cloggingu
(stepu) dětí do 18 let. Soutěže se zúčastnilo
téměř 200 tanečníků z ČR i Slovenska. Naše
taneční skupina se soutěže zúčastňuje již
od prvního ročníku v roce 1998 - a to navýsost skvostně. Jsme držitelé několika titulů
mistr České republiky.
Soutěž je rozdělena podle věku do 12 let
a od 13 do 18 let a do kategorií a-capella, freestyle, sóla, dueta a skupiny. Naši tanečníci si vedli
ve svých kategoriích výtečně, prakticky každý si
odvezl domů nějakou trofej. A jak jsme dopadli?
V kategorii do 12 let jsme měli zastoupení
v a-capelle, kde 1. místo a titul mistr ČR pro
rok 2016 získala Alena Kalbáčová a 3. místo
Eliška Mrázová. Ve freestylu obsadila Eliška
Mrázová 2. místo a Alena Kalbáčová 4.
místo. V sólech bojovala o pohár Magdaléna
Himmerová, která obsadila 2. místo, a Hynek
Samec páté. V duetech patří 1. místo a titul
mistr ČR pro rok 2016 Magdaléně Himmerové a Hynkovi Samcovi a Alena Kalbáčová
a Anežka Krásová získaly 3. místo. Skupina
ve složení Magdaléna Himmerová, Alena
Kalbáčová, Anežka Krásová, Eliška Mrázová, Anežka Vojčová a Hynek Samec obsadila
1. místo a získala titul mistr ČR pro rok 2016.

Tento titul jsme již třikrát po sobě obhájili! V kategorii 13 až 18 let získala skupina
ve složení Nikol Kunešová, Eliška Mrázová,
Michaela Mrázová a Diana Němcová skvělé
3. místo, v duetech si Nikol Kunešová a Diana Němcová vystepovaly 6. příčku a Eliška
a Michaela Mrázovy sedmou.
Nejmladší soutěžící byla šestiletá Nicole Jandová v duetu s Barborou Klečkovou.
Přestože se nedostaly do finále, jejich výkon
byl excelentní. Naše malé tanečnice stepovaly
velmi profesionálně a byly ohodnocené velikým
potleskem. Konkurence v soutěži je veliká, jsou
zde vidět skvělé výkony dětí a odhodlání zaujmout porotu choreografií, kostýmy a náročnou
stepovou technikou. Velice si vážíme výkonu
všech tanečníků, odvedli opravdu dobrou práci.
Musíme jim poděkovat nejen za reprezentaci,
ale také za krásný pohodový víkend.
Na některých choreografiích se kromě
tanečníků a vedoucích tanečního souboru
podíleli Kateřina Bambásková, Michaela
Mrázová a Šimon Kotrba.
Přejeme všem našim tanečníkům mnoho
úspěchů a motivaci na další MČR, které se
koná v roce 2017 ve Znojmě.
Renáta Kapounová,
taneční soubor Rozálie Strakonice
Zpravodaj města Strakonice

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 383 322 625 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem),
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166,
STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

VÝSTAVY

KINO OKO

do 6. 8.
Proč nemám rád tohle město
Pavel Drdel, fotografie
místo: ArtWall, Želivského ulice
do 14. 8.
Svět rudého muže
život severoamerických indiánů – lovecké a bojové
zbraně, předměty denní potřeby, duchovní
a obřadní předměty, indiánské ozdoby a šperky
místo: hradní palác, info: MSP
do 26. 8.
Zlomek času
výstava fotografií Jana Michalíka
místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK
do 31. 8.
Milan Doubrava – Ztráty a nálezy
místo: Zámecká galerie, info: MSP
6. 8.–3. 9.
Skrznaskrz II
výstava obrazů Pavly Gregorové-Šípové
vernisáž 6. 8. v 18.00 hod.
místo: ArtWall, Želivského ulice
2. 8.–28. 8.
Portréty, kroje, dudy
výstava fotografií Ivany Řandové
místo: Maltézský sál, info: MěKS
2. 8.–28. 8.
Zatykač na Švandu
výstava, artefakty (obrazy, dobové reklamy)
místo: sál U Kata, info: MěKS
19. 8.–18. 9.
Historické dudy, nástroj žebráků i králů
vernisáž 18. 8. v 17.00 hod.
místo: kapitulní síň, info: MSP
25. 8.–30. 10.
Obrazy – plastiky: Karel Bečvář,
Jan Samec, Jiří Kožíšek
vernisáž 24. 8. v 17.00 hod.
místo: hradní palác, info: MSP
4. 9 .–2. 10.
Setkání
výstava obrazů Valentina Horby a soch Jitky
Křivancové
vernisáž 3. 9. v 15.00 hod.
místo: Maltézský sál

1.–3. 8., 20.00 hod.
Krotitelé duchů 3D
USA, akční komedie, 117 minut, přístupný všem
2.–5. 8., 17.30 hod.
Hledá se Dory 2D/3D
2.–3. 8. ve 2D, 4.–5. 8. ve 3D
USA, animovaný, rodinný, 90 minut, přístupný všem
4. 8., 20.00 hod.
Lemmy
USA, biografický/dokument/hudební, 116 minut,
přístupný od 16 let
5. 8., 7. 8.–8. 8., 20.00 hod.
Sebevražedný oddíl 3D
USA, dobrodružný/akční/fantasy, přístupný od 12 let
9.–10. 8., 20.00 hod.
Jason Bourne
USA, thriller, titulky, 116 minut, přístupný od 15 let
11.–15. 8., 17.30 hod.
Tajný život mazlíčků 3D
USA, animovaná komedie, 90 minut, přístupný všem
11.–13. 8., 20.00 hod.
Mělčiny
USA, drama/horor/thriller, titulky, 87 minut,
přístupný od 12 let
14.–15. 8., 20.00 hod.
Za láskou vzhůru
FR, komedie/romantický, titulky, 98 minut,
přístupný od 12 let
16.–17. 8., 20.00 hod.
Nejkrásnější den
Něm, drama/komedie, 113 minut, přístupný
od 12 let
18.–23. 8., 17.30 hod.
Strašidla
ČR, rodinná pohádková komedie, 113 minut,
přístupný všem
18.–20. 8., 20.00 hod.
Star Trek: Do neznáma 3D
USA, sci-fi, titulky, přístupný od 12 let
21.–23. 8., 20.00 hod.
Týpci a zbraně
USA, komedie/drama, titulky, přístupný od 12 let
24. 8., 20.00 hod.
Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne

KALENDÁŘ AKCÍ

USA/Aus/VB, biografický/dokument, titulky, 96
minut, přístupný od 15 let
25.–29. 8., 17.30 hod.
Můj kamarád drak 3D
USA, dobrodružný/fantasy/rodinný, přístupný všem
25.–27. 8., 20.00 hod.
Božská Florence
USA/VB, biografický/drama/komedie, titulky,
110 minut, přístupný od 12 let
28.–30. 8., 20.00 hod.
Ben-Hur 3D
USA, dobrodružný/drama/historický, přístupný
od 12 let
FILMOVÝ KLUB
31. 8., 20.00 hod.
Bratříček Karel
ČR/Polsko, dokument, 90 minut, přístupný všem

LETNÍ KINO
6. 8., 21.00 hod.
Limonádový Joe aneb Koňská opera
ČSSR 1964, western, dobrodružný, komedie, 84
minut, přístupný od 16 let

PLAVECKÝ STADION
LETNÍ AREÁL
Po–Ne 10.00–20.00 hod.
FITNESS
Po–Pá 8.00–12.00

16.00–19.30

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz
Nedělní bohoslužby
8.00 hod. kostel Podsrp
9.30 hod. kostel sv. Markéty
1. 9., 17.30 hod.
kostel sv. Markéty – bohoslužba za školáky,
studenty, pedagogy a vše související se školou
MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
www.manacirkev.cz
Nedělní bohoslužba
9.30 hod., Lidická 194
Zamyšlení nad Biblí
každý čtvrtek, 17.00 hod., Lidická 194

INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH

Zpravodaj města Strakonice 
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Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com
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KALENDÁŘ AKCÍ
POZVÁNKY
2. 8., 20.00 hod.
Hradišťan & Jiří Pavlica
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS
3. 8., 8.50 hod.
Výlet – zámecký park Blatná
sraz: vlakové nádraží, info: RC Beruška
5. 8., 20.45 hod.
Pancho se žení
promítání filmu, místo: Mutěnický jez, info: ArtWall
6. 8., 8.30 hod.
Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou
8.30 technická přejímka strojů do r. v. 1975
a výstava soutěžních motocyklů, start ve
12.00 hod., 15.00 hod. dojezd strojů do cíle
začátek: II. nádvoří strakonického hradu
info: p. Kučera, tel.: 605 483 801
6. 8., 17.00 hod.
Letiště fest
koncert kapel, místo a info: letiště Strakonice
6. 8., 20.00 hod.
Taneční a poslechový večer
místo a info: kemp – Podskalí
10. 8., 10.00 hod.
Cyklovýlet na dětské hřiště v Řepici
sraz: parkoviště před Mountfieldem
info: RC Beruška
13. 8., 10.00–17.00 hod.
Dožínky
místo: Vodní mlýn Hoslovice, info: MSP
13. 8., 14.00 hod.
Design market
workshop, tvořivé dílny, divadlo, hudba, promítání
místo: Rennerovy sady, info: ArtWall
13. 8., 20.00 hod.
Koncert Bags
místo a info: Podskalí - Ostrov
16. 8., 18.00 hod.
Karel Skalický: Strakonické příběhy XXXII.
Mariánský babybox. Všední život podsrpenského
poutního místa v 18. a 19. století.
místo: společenský sál ŠK, info: ŠK
17. 8., 10.50 hod.
Sportovní stezka podél Otavy v Písku
sraz: na vlakovém nádraží, info: RC Beruška
21. 8., 6.40 hod.
Přírodovědný výlet Filipova Huť
s profesionálním průvodcem na Tetřev a Čertův vrch
sraz: před nádražím ČD, info: pobočka ŠK Za Parkem
24. 8., 10.10 hod.
Výlet do Sudoměře
sraz: na vlakovém nádraží, info: RC Beruška
24. 8., 15.30 hod.
Návštěva psího útulku
Přijďte pomoci netradičně venčením svěřenců útulku.
sraz: před branou útulku, info: ŠK
25. 8., 21.00 hod.
DS Čelakovský: Švanda dudák
aneb Hody divých žen
místo: hrad
25.–28. 8.
XXII. Mezinárodní dudácký festival
info: MěKS, www.dudackyfestival.cz
26.–28. 6.
Festival South Rocks 2016
místo: před DDM, info: DDM
31. 8., 10.00 hod.
Naučná stezka Švandy dudáka
procházka s RC Beruška, sraz a info: RC Beruška
3. 9.
14. ročník soutěže O putovní pohár
starosty města Strakonice
místo: plocha Pod Hvězdou, info: SDH Strakonice I
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www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz
3. 9., 16.30 hod.
Rockový fest Strakonice
místo: II. hradní nádvoří, začátek 16.30 hod.
6. 9., 13.00–18.00 hod.
Sportovní hry seniorů
sportovní odpoledne s kulturním programem
místo: III. nádvoří strakonického hradu

07. 09., 19.00 hod.
Divadelní předplatné B – Divadlo Verze
Lutz Hübner – Úča musí pryč!
místo: Dům kultury, začátek 19.00 hod.
Změna programu vyhrazena.

Jiří Máška jezdí do Strakonic tvořit a plánovat výstavy
PETRA MĚŠŤANOVÁ

Výtvarník Jiří Máška poslední dobou
poměrně často cestuje mezi honduraským
ostrovem Roatan a Strakonicemi. Do České
republiky ho přivádí hlavně práce, plánuje
odsud totiž několik výstav.
Na vlastní tvorbu ale rozhodně nezapomíná.
Ve svém ateliéru Na Zborově má rozpracovaných hned několik obrazů. Ale možná jste ho
v červenci viděli na zahrádce nedaleké restaurace, kde pracoval na nové soše, a ještě několik
dalších ze solnohofenského vápence plánuje.
Jiří Máška bude v listopadu reprezentovat
současné české moderní umění na výstavě
v čínském Pekingu, speciálně pro tuto výstavu
maloval realistický portrét čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. „Portrét jsem dal do krásného rámu z roku 1920,“ říká Jiří Máška. Zlatě
nabarvený vyřezávaný rám ale musel ještě
předtím opravit, aby byl dokonalý.
Čeští milovníci moderního umění ale nebudou
muset za díly Jiřího Mášky jezdit až do Pekingu,
protože už v září budou jeho díla k vidění v Ostravě. Příští rok bude ve spolupráci s Galerií
Tančící dům vystavovat v Praze a také na tamní
prestižní výstavě PRAGUE ART. Jeho díla uvidí
lidé v březnu v Košicích a v květnu v Bruselu.
Jedná i o výstavě v Agora Gallery v New Yorku
koncem roku. „Vždycky si sám vyberu, jaké
obrazy na výstavě budou. Bývá jich tak kolem
padesáti,“ podotýká Jiří Máška.
Letos se jeho díla ocitla na šálách a šatech
exkluzivní firmy z amerického San Francisca.
„Majitelka viděla mé obrazy v galerii v New
Yorku a napsala mi, jestli by některé mohla použít na své modely,“ popsal začátek spolupráce.
Vznikla jedinečná kolekce šatů a šál s origi-

Jiří Máška ve svém strakonickém ateliéru. 

nálním potiskem. Umělec nyní pro ni vymýšlí
design na boty, kabelky a doplňky. „A to mě
opravdu baví, je to příjemná změna,“ říká.
Odborníci Jiřího Mášku řadí k abstraktním
expresionistům. Své obrazy tvoří pomocí kombinací různých technik. „Maluji třeba práškem
na praní, latexem, používám vodovky, tempery,
oleje i akryl,“ přibližuje umělec. Jeho obrazy
tak tvoří barevné struktury, ve kterých divák
nachází realistické výjevy. „Často mi lidé říkají,
že něco jiného na obraze vidí, když mají špatnou náladu, a něco jiného, když ji mají dobrou,“
poznamenává se smíchem.
Jiří Máška patří k umělcům, kteří často
od rozpracovaného díla neodejdou, dokud není
hotovo. I když se při tvorbě řídí svými pocity,
hodně přemýšlí o tom, jaké techniky na obraz
použije, aby byl zcela podle jeho představ.
Mívá také rozpracovaných třeba deset děl
a přechází od jednoho k druhému. U realistických maleb však nevydrží příliš dlouho. „To je
řemeslo, po třech hodinách u plátna si musím
dát pauzu a jdu dělat opravdové umění,“
doplňuje.
Jiří Máška se narodil v Ražicích. Základy
kompozice mu dal Vojtěch Říhánek, později
se učil malovat u akademického malíře Jiřího
Rejžka ve Strakonicích. V Praze na grafické
škole studoval u profesora Janocha. Jiří Máška
však nemohl v tehdejším socialistickém Československu svobodně tvořit, a proto emigroval
do USA, kde pokračoval ve studiu malířství u profesora Hansona na Evrett College
ve Washingtonu. Ke konci studia měl výstavu
v Jackson Street Gallery v Seattlu, která mu
otevřela dveře do dalších galerií v Los Angeles
či New Yorku. Dnes dostává nabídky z prestižních galerií z celého světa, a jak se zdá, je
v ateliéru při malování a tvorbě nových designů
ve svém živlu.

Foto: archiv města
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VE ZKRATCE

Ze zápisníku městské policie
OZNAMOVATELŮM DĚKUJEME

Dne 2. 6. byly na základě všímavosti oznamovatelů zlikvidovány dvě injekční stříkačky
pohozené v ulici Krále Jiřího z Poděbrad
a Komenského. Další injekční stříkačky našli
lidé 11. a 20. 6. v ulici Na Ohradě a u jednoho
ze strakonických obchodních domů. I tyto
strážníci odevzdali k likvidaci.

MLADÍCI BYLI V NOČNÍCH HODINÁCH HLUČNĚJŠÍ

Tři mladíci ve věku mezi sedmnácti až devatenácti lety rušili ve tři hodiny ráno obyvatele
sídliště Stavbařů. Hlídka, která zde právě
prováděla namátkovou kontrolu, je za jejich
chování „odměnila“.

MLADÝ MUŽ BYL HLEDANÝ POLICIÍ

V brzkých ranních hodinách dne 7. 6. jsme
přijali oznámení o tom, že si na nákladové
rampě u jednoho z marketů ustlal mladý muž.
Strážníci jej probudili a na základě lustrace
bylo zjištěno, že je mladík hledaný Policií
ČR. Proto ho předali kolegům z obvodního
oddělení PČR.

OZNAMOVATELI PATŘÍ NAŠE PODĚKOVÁNÍ

Krátce po třiadvacáté hodině dne 19. 6. jsme
přijali následující oznámení: „Z objektu budovy
sportovního areálu Na Muškách vytéká přes
ventilační okno voda, už je mokrá celá fasáda.“
Strážník městské policie kontaktoval správce ob-

Nové dopravní značení

jektu. Jeho kolegové se dostavili na místo, našli
hlavní uzávěr a vodu zastavili. Po příjezdu správce objektu a kontrole budovy bylo zjištěno, že
praskla přívodní hadice vody pod umyvadlem.
Děkujeme tímto oznamovateli za informaci.

MUŽ VOLAL O POMOC

„Může se dostavit hlídka městské policie na určenou adresu do ulice Sv. Čecha, kde z vedlejšího
vchodu soused asi hodinu volá o pomoc?“ Tak
zněla v tísňovém volání na linku 156 prosba
v brzkých ranních hodinách dne 22. 6. Hlídka
městské policie se na místo dostavila ihned.
Vzhledem k tomu, že muž bydlel sám a odmítl
lékařskou pomoc, zajistili strážníci informování
příbuzných a vyčkali u něho do doby, než se mu
udělalo lépe. Strážník informoval o celé situaci
i obvodního lékaře tohoto muže. Ženě, která nám
celou událost oznámila, děkujeme za ochotu.

RVAČKU ZAZNAMENAL KAMEROVÝ SYSTÉM

Fyzické napadání mezi dvěma muži zaregistroval v noci krátce před jednou hodinou 24. 6.
strážník městské policie na kamerovém systému.
Jeden z účastníků rvačky měl na zátylku podlitiny, vrávoral, ale lékařské ošetření odmítal.
Protože chtěl na druhého z mužů podat trestní
oznámení, předali strážníci celou událost hlídce
Policie ČR. 
Milan Michálek,
velitel strážníků MP Strakonice

Počínaje 1. červencem byly změněny jízdní
řády MHD. Tato změna s sebou přinesla
i úpravu tras linek městské autobusové dopravy
tak, aby bylo vyhověno požadavku obyvatel
bydlících v lokalitě Sídliště 1. máje. Nová trasa
linky č. 4 je směrována přes Velké náměstí
do ulice Mírová (pod kulturním domem) a dále
na zastávku Mír. To si ale vyžádalo vedení
autobusů na Velkém náměstí pod rampou
v protisměru jednosměrky. V části pod městským
úřadem vznikla rovněž nová zastávka. Tomuto
bylo nutné nově uzpůsobit dopravní značení
a částečně omezit i parkování. Šikmé stání bylo
nahrazeno podélným. Prosíme všechny řidiče,
aby změnu vzali na vědomí a ohleduplností
umožnili bezproblémový provoz MHD.
Děkujeme.
Markéta Bučoková, PR

Konzultační dny
České obchodní inspekce
Zástupce České obchodní inspekce bude
připraven zodpovídat vaše dotazy z oblasti
práv spotřebitelů v úterý 16. 8. od 9.00
do 12.00 hod. na obecním živnostenském
úřadu Městského úřadu Strakonice, Na
Stráži 270. Více informací poskytne Jana
Vadlejchová, tel.: 383 700 330.

INZERCE

RV1600680/01

Chadrabová Pavla
Pedikúra, Manikúra
OC MAXIM 3. p.
Tel.: 607 711 485

RV1600052/06

Zdravotní
pedikúra

Pozvánka na ukázkovou hodinu zdarma!

Kurzy Brick by Brick ve Strakonicích!
Kurzy pro děti – malý konstruktér – 3–5 let
– velký inženýr – 6–12 let
•Poznatky vědy, techniky, matematiky a inženíringu
zábavnou formou s kostkami LEGO®
•Vzdělávání hrou. Děti jsou součástí procesu a baví je to.
•Reálné zručnosti pro dnešní svět. Využíjí vše ve škole
i v reálném světě.
•Objevování jak fungují věci.
•Úspěšná a osvědčená metoda z USA.
•Školený lektor.

Zpravodaj města Strakonice 

RV1600044/01
RV1600044/02

Více na www.brickbybrick.sk,
www.jazykystrakonice.cz
Tel.: 605 833 849
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VOLNÝ ČAS
Procházka na Podskalí
Rada seniorů města Strakonice ve spolupráci
s Infocentrem pro seniory vás zve na procház
ku na Podskalí ke Švandově lípě. Setkáme
se v úterý 9. srpna v 9.30 hod. u lávky
pod měšťanským pivovarem. Více informací
v Infocentru pro seniory, U Sv. Markéty 58, tel.:
383 700 777 nebo mobil: 720 043 670.

Tip na výlet – židovský hřbitov

Virtuální univerzita
třetího věku
V úterý 4. října v 9.00 hod. zahajuje Místní
akční skupina Strakonicko, z. s., ve spolupráci
s Provozně ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze zimní semestr
2016/2017 Virtuální univerzity třetího věku
ve Strakonicích na Palackého náměstí 1090.
Kurz posluchače seznámí se základními poj
my z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne
jim informace o tom, jak začít pátrat po svých
předcích. Další informace vám poskytne
Iveta Švelchová, mobil 601 335 540, e-mail:
prachensko.st@seznam.cz.

Sportovní hry seniorů
Rada seniorů s infocentrem pro seniory ve spo
lupráci s městem Strakonice pořádá na hradě
6. září sportovní hry seniorů. Na své si přijdou
sportovkyně, sportovci i diváci. Od 13.00
hod. bude probíhat zajímavý program
a soutěže, jako kroket, nordic walking, hod
míčem na koš či kulkovrh. Soutěžící se budou
moci registrovat od 12.30 hodin. Odpoledne
svým vystoupením zpříjemní Malá muzika
Nauše Pepíka. Pro výherce budou připraveny
medaile a ceny a pro soutěžící občerstvení
zdarma. Sportovní hry se budou odehrávat
na III. hradním nádvoří a v případě špatného
počasí se přesunou do sálu U Kata. Věříme,
že vás tato aktivita zaujme a přijdete si zasou
těžit nebo podpořit své kamarády a známé.
Více informací v Infocentru pro seniory, U Sv.
Markéty 58, tel.: 383 700 777 nebo mobil:
720 043 670.

Fotografie na téma domov
vystaví galerie ArtWall
ArtWall Strakonice chystá novou fotografickou
výstavu na téma DOMA. Snímky, které se
snaží odpovídat na otázky: „Co je to domov?
Kde je doma? Je to místo, nebo pocit? Proč se
vracíme domů? Jaké je to být bez domova?
Čím je domov právě pro vás?“ může poslat
kdokoliv do 12. srpna na e-mail: artwallstrako
nice@email.cz. Vybraných sedm snímků bude
vystaveno v ulici Želivského od 3. září, kdy se
také uskuteční vernisáž. Veřejnou fotografic
kou výzvu ArtWall vyhlašuje ve spolupráci
s Blatenským fotofestivalem a Centrem kultury
a vzdělávání Blatná.
(red)
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Židovský hřbitov se nachází v blízkosti strakonického letiště.

BLANKA MADOVÁ

Historie židovského hřbitova v Strakoni
cích se začala psát na konci
17. století, kdy strakoničtí Židé odkou
pili od vrchnosti kus lesa Hole, kde si
zřídili hřbitov s malým domkem. Oficiální
povolení k užívaní hřbitova získali v roce
1750. Zesnulé zde pohřbívali ještě
v prvních letech druhé světové války.
Po deportaci Židů do koncentračních tá
borů pohřbívání ustalo. Poslední pohřeb
se tu konal v 60. letech 20. století.
Hřbitov je obehnán kamennou zdí, která
měla chránit hroby před jejich znesvěcením.
V rámci neporušitelnosti hrobů bývala na židovské hřbitovy v případě nedostatku plochy
navezena nová vrstva země. Zemřelí pak byli
pohřbíváni nad původními hroby do nové
vrstvy zeminy. V čele hřbitova stojí márnice
z 19. století. V ní se v minulosti nacházel
kamenný stůl, na kterém pohřební bratrstvo
provádělo rituální omytí nebožtíkova těla.
V rohu hřbitova se nachází pumpa, jež sloužila k symbolickému omytí rukou po skončení
pohřebního obřadu.
Nejstarší dochované náhrobky datované
do 1. poloviny 18. století jsou provedeny v barokním a klasicistním stylu. Nejstarší čitelný
náhrobek pochází z roku 1736. Na zdejším
hřbitově se nachází tzv. stély – deskové
náhrobní kameny zapuštěné do země. Tumbu
připomínající sarkofág zde nenalezneme.
Od poloviny 19. století si Židé nechávali
zhotovovat stejné náhrobní kameny, jaké se
používaly na křesťanských hřbitovech. Jejich
podoba vypovídá o bohatství a mimořádném
postavení židovských rodin ve městě. Monumentální náhrobky mají zejména členové
rodin židovských továrníků, Fürthů, Steinů,
Zuckerů, Weilů, Saxlů.
Náhrobky bývaly na židovský hrob instalovány až v den 1. výročí pohřbu. Nápisy byly
do počátku 19. století psány hebrejským kvadrátním písmem. Od poloviny 19. století se
objevovaly dvojjazyčné hebrejsko-německé
nápisy, od počátku 20. století hebrejsko-české
či v písmu jidiš. Později se používal již jen

Foto: archiv města

německý text a nejmladší náhrobky mají text
český. Na náhrobcích je zpravidla uvedeno
jméno zemřelého ve spojení s otcem, u vdaných žen i jméno manžela, dále povolání či
postavení v obci a datum narození, úmrtí,
pohřbu. Text bývá ukončen pěti hebrejskými písmeny – zkratkou tradiční náhrobní
formule. Striktně se dodržoval zákaz zvěčnit
mrtvého portrétem (porušeno u nejmladších
náhrobků). Na náhrobcích bývala zobrazována znamení symbolizující zaměstnání či
příjmení mrtvého.
Hřbitov a vykonávání pohřebního kultu,
stejně jako péči o chudé a přestárlé, měla
v minulosti na starosti hřbitovní bratrstva
složená z vážených členů obce. V Strakonicích byl takový spolek založen v roce 1807.
O starší souvěrce se starali příbuzní. Dnes
je areál hřbitova v péči Federace židovských
obcí. Čas od času navštíví hřbitov potomci
zde pochovaných rodin. V roce 2000 zavítal
na hřbitov Rodrigo Fürth z Argentiny, v červenci 2011 Jan O. Hellmann z Dánska – potomek rodiny Ehrmannů, v říjnu 2014 potomci
Matyáše Zuckera. Na základě prastarého
zvyku položit kámen na mohyly zemřelých
v poušti pokládají Židé při návštěvě hřbitova
na náhrobky místo květin kamínky.
Osud strakonických Židů za druhé světové války může návštěvníkům na hřbitově
(před márnicí vpravo) připomenout jednoduchý náhrobek Josefa Ehrmanna
(1855–1935), který vlastnil v Strakonicích
obchod na Velkém náměstí (dnešní Rodinka). Josef Ehrmann měl tři syny. Nejstarší
Otto (1883–1943) vedl po smrti otce rodinný obchod, v době války žil v Strakonicích.
Spolu se svou matkou Sárou byl deportován do Terezína, kde matka zemřela. Otto
zemřel v Osvětimi. Prostřední syn Leopold
(1887–1951) studoval ve Vídni, stal se
známým architektem. Nejmladší syn Robert (1894) začátkem roku 1939 emigroval
do Paříže a po té cestoval do Montrealu.
Na strakonickou židovskou obec zanechal
vzpomínky, které vyšly knižně pod titulem
Strakoničtí souvěrci.
Zájemci si mohou půjčit klíč od hřbitova
v muzeu či v městském informačním centru
na Velkém náměstí.
Zpravodaj města Strakonice

OBČANŮM
Informace k volbám do zastupitelstva Jihočeského kraje

Na podzim nás čekají volby do zastupitelstev
krajů, kdy budeme volit nové zastupitele do zastupitelstva Jihočeského kraje. Níže uvádíme
bližší informace pro voliče:
Termín konání voleb: volební místnosti jsou
pro voliče otevřeny v pátek 7. října od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od
8.00 do 14.00 hodin.
Volič: voličem je státní občan České republiky,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen
k trvalému pobytu na území České republiky,
nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev krajů.

Voličský průkaz: pro tyto volby je možné
požádat o voličský průkaz, pokud volič
nebude ve dnech voleb v místě trvalého
pobytu. Požádat může na úřadě v místě svého
trvalého pobytu v době od vyhlášení voleb, tj.
od 6. 5. 2016, buď osobně do 5. 10. 2016 nebo
písemně s ověřeným podpisem či v elektronické podobě s uznávaným elektronickým
podpisem voliče do 30. 9. 2016. Příslušný
úřad nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj.
od 22. 9. 2016, zašle voličský průkaz voliči
nebo si ho může volič vyzvednout osobně.
Na základě předložení voličského průkazu
může odvolit v jakékoliv volební místnosti
v Jihočeském kraji.

Úřední ověření podpisu voliče na žádosti o voličský průkaz: ověření podpisu voliče na žádosti o vydání voličského průkazu pro potřeby
voleb se provádí na krajských, městských nebo
obecních úřadech zdarma. U notářů je ověření
zpoplatněno.
Hlasování do přenosné volební schránky: volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na Městském úřadu ve Strakonicích
na tel. 383 700 221, 383 700 210, 724 232 888
nebo 607 079 333 a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Hlasovací lístky: hlasovací lístky v šedé barvě
pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny
pro každou politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím
lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou
řadu, neboť převážná většina kandidujících
politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského
úřadu. Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října

2016). V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Prokázání totožnosti a státního občanství:
volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku: ve volební místnosti v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden
hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl
hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový
hlasovací lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice; k přednostním
hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Milada Švihálková, oddělení správní

INZERCE

DURA Automotive CZ
hledá pro svůj rozšiřující se závod
ve Strakonicích tyto pozice:

Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,
• pravidelně měsíčně po dobu jednoho
roku dárcovskou SMS ve tvaru
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,
• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.

OPERÁTOR VE VÝROBĚ
Požadujeme: flexibilitu při práci ve směnném provozu

StRojní ZámečníK, SEŘIZOVAČ

Za Vaši pomoc mnohokrát
děkujeme! www.fod.cz

Požadujeme: vyučen v oboru, praxe, uvítáme svářečský, vazačský
či jeřábnický průkaz

RV1500552/89

Více než 300 ohrožených
dětí v Klokánkách
potřebuje Vaši pomoc!

ŘiDič vZv
Požadujeme: platné řidičské oprávnění na VZV, praxe v oboru,
základní znalost práce s PC
Firma DURA svým zaměstnancům nabízí:
 Moderní pracovní prostředí
 Týden dovolené nad rámec zákona
 Odpovídající mzdu, pololetní/roční bonusy
 Dotované závodní stravování
 Příspěvek na dopravu atd.

Zpravodaj města Strakonice 

RV1600831/01

RV1600832/01

Kontakt:
Lucie Horejšová / Tel.: 383 342 076 / E-mail: horejsova.l@duraauto.com
Osobně: osobní/návštěvní vrátnice DURA / ČZ Strakonice, Tovární 202
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ROZHOVOR 

SERIÁL STRAKONIČTÍ OLYMPIONICI

Alexander Salák začínal s hokejem ve Strakonicích
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

V úterý 14. června jsem vyzbrojena
chabými vědomostmi z hokejového
světa vyrazila do hlavního města udělat
rozhovor s další, v pořadí již třetí le
gendou olympijského sportu a zároveň
rodákem ze Strakonic. Když jsem mu
poprvé volala, abychom si dojednali
schůzku, v telefonu se nad mé očekává
ní ozvalo: „Halo, tady Saša,“ tak nějak
ze mě spadla nejistota a obavy, zda
na druhém konci nebude přece jenom
hvězda první velikosti se svými poža
davky. Nebyla!

Inu, dorazila jsem před dům, kde Saša
i s rodinou žije, a jaké bylo mé rozčarování,
když otevřela paní na hlídání a pravila: „Ale
Saša tady není…“ Další telefonát: „Dobrý
den, měli jsme domlu...,“ už jsem ani nestačila dokončit větu, když se ozvalo: „Jé, já
na vás zapomněl, moc se omlouvám, zvu vás
na oběd, můžete přijet do centra?“ Ale
ovšem. Když už jsem přijela do Prahy,
do centra to daleko není. A tak jsme
se nakonec potkali v hotelu Marriott.
Vedle vysokého hokejisty stála drobná
blondýnka a už z dálky se omlouvala. „Víte,
Saša má momentálně volno a všechno pouští
z hlavy…“
Toho, kdo by si myslel, že se budeme
otrocky držet jediného tématu a tím je hokej,
asi zklamu, naše povídání prolnou myšlenky o životě, dětech, ideálech, patriotizmu,
víře…, ale nebojte, i o hokeji. A ještě jeden
bonus, odpovídat bude i manželka Alexandra
Saláka Michaela…
Alexander Salák, narozen 5. 1. 1987
ve Strakonicích, vynikající hokejový brankář
hrající za klub HK Sibir Novosibirsk v KHL.
Na svém kontě má 40 reprezentačních startů.
Byl nominován na ZOH v Soči. Trenérem Růžičkou byl označen jako brankářská jednička
MS v roce 2015, pořádaného v Čechách.
Byla to náhoda, nebo zapracoval fakt, že
váš otec je voják z povolání, kde je každodenní dril nutností, a málo platné, každý
otec by rád měl syna v NHL.
Ne, ne, naši rodiče byli vždy velmi liberální,
takže si myslím, že jim to bylo tak nějak jedno. Ono se to ve Strakonicích tolik neprožívalo
a to bylo asi dobře, nebo určitě to bylo dobře.
A ani já jsem to nijak moc neřešil ze začátku.
Pamatuji se, že v první třídě přišel někdo
do školy, nějaký náborář, abychom to zkusili,
tehdy jsem si asi řekl proč ne. Byla to náhoda. Jestli si na to dobře vzpomínám… je to
už dávno.
Ale no, tak dávno to není…
No, kolik let hraji hokej? Dvacet dva let,
dvacet tři.
Dobrá, říkáte, že je to už dlouho. Co dělá
hokejista, když skončí jeho kariéra? Ať
chcete nebo nechcete, jednou zkrátka
budete na vrcholu sil a skončíte. Zaděláváte si na poměrně slušnou zodpovědnost,
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čtvrté miminko na cestě, a to ještě
nejste u konce, jak prozradila vaše
manželka.
Vy už mě cpete do důchodu (smích).
Já takhle život vůbec nehodnotím, to, co
mně život přinese, to mně přinese a beru to.
Materiálním způsobem se nehodnotím, nebo
ani se nestylizuji do toho, že jsem hokejista,
protože každý je něco. Můžu být i fotbalista,
sice hodně špatný, nebo i dělník. No, ale teď
jsem se do toho nějak zamotal, že ani nevím,
na co mám odpovídat.

Připomenu. Co budete jednou dělat, až
nebudete hrát hokej. Máte nějakou vizi?
Nemám vizi. Chci být šťastný. A směřuji svůj
život k tomu. Hokej mi v tom dává krásnou
svobodu. Což nevím, ale doufám, je to jakýsi
můj plán, že budu svobodný a víceméně
nezávislý. A na to se těším.
Je ve vašem případě svoboda a nezávislost
spjata s určitou finanční rezervou, kterou
s sebou hokej přinese?
Ano, takhle. V tomhle směru si myslím, že to
bude fajn. Ale já se moc do budoucna nekoukám. Člověk plánuje, míní a... mění.
Jaké to je být manželkou hokejisty?
MS: Ták…, je to takové hodně zajímavé.
Rozhodně život není stereotypní. Nesmí vám
vadit cestování, přizpůsobování se. Když vezmu svůj příklad, tak za posledních devět let
jsme téměř každý rok někde jinde. Neustále
někde lítáme, něco zařizujeme. Vybavujeme
bydlení, hledáme školky, pak se zase stěhujeme zpátky.
Mám tomu rozumět tak, že když už se
konečně někde zabydlíte, odcházíte pryč?
Ano, přesně tak. Odjíždíme úplně někam
jinam. Teď máme to štěstí, že se vracíme
zpátky na Sibiř a vracíme se tam jako domů.
To předtím nikde nebylo. Ale jinak je to moc
hezké. Život je zajímavý.
Jak Středoevropan zvládá přechod do Finska? Přece jenom trvalá temnota během
zimy. Lidé tam často trpí depresemi z nedostatku světla?
AS: Já musím říci, že mně se ve Finsku žilo
úplně nejlépe. Lidé mi tam přišli vyspělejší. Zkrátka mně to tam sedlo. Finsko,
Švédsko jsou rázné země. Jsou sice rozdílní, dělají si ze sebe vzájemně legraci. Jak se
k vám lidé chovají ať v pracovním vztahu
nebo osobním. Jsou zkrátka o něco dál než
my. Tady je spousta lidí zblblých z komunizmu, a to nemluvím o Rusku, tam to trvalo
dvakrát déle. A společnost to poznamená.
Když jste se dotkl otázky Ruska a sepjatosti s bývalým režimem, jak jste fungoval
v této zemi, jací jsou tam lidé?
No, víte, nechtěl bych to zobecňovat,
protože to vás vždy zatáhne někam, kde to
nemá být. Devadesát devět procent lidí jsou
naprosto bezvadní, ochotní, dokáží vám
pomoci, jsou obyčejnými lidmi. Ten markantní rozdíl je spíše v pracovním vztahu.
Ve Finsku, když se nám zpozdila výplata

Foto: archiv A. Saláka

o den, ihned se to řešilo a manažer byl
rozhodnut, pokud se situace bude opakovat,
klub zrušit, abychom mohli vydělávat peníze jinde. Tam je podobné selhání otázkou
osobní prestiže. V Rusku se něco takového
nemůže stát. Zpoždění výplaty tam nikdo
neřeší. V pracovních vztazích jsou poměry
opravdu zvláštní.
Ameriku tedy neplánujete? Je to na vaší
vůli, kde budete hrát?
Možná bych si to chtěl zkusit ještě jednou, ale
nevím! Už jsem starší a dnes je to v Americe
ohromný byznys a jsou mladší kluci, hladoví,
kteří jsou na tom výkonnostně stejně jako já,
není tam žádný velký rozdíl. Myslím si, že
pověstné dveře jsou už trochu zavřené.
Mám to chápat tak, že je tam větší rivalita.
Říkáte, že jsou mladší, výkonem stejní, ale
jsou dravější?
Nevím, rivalita… Vždy nějaká je, ale osobně
si myslím, že jsem vždy uměl ocenit, když je
někdo stejně dobrý jako já, ale je o sedm let
mladší, je jasné, kdo tu šanci dostane.
Kolik plánujete dětí?
MS: Ještě jedno, možná. Tedy ne možná, ale
chtěli bychom.
Vy jste odvážná. Dnes si lidé hýčkají svou
osobní svobodu a nikoliv přílišnou zodpovědnost ať už za partnery nebo za děti.
MS: To je o vzájemnosti. Musíte k sobě mít takového partnera, který bude chtít a cítit totéž.
AS: My jsme celkově hodně spjati s přírodou
a cítíme, že tak to má být. Když je člověk
mladý, má mít děti, až budou děcka starší,
pak třeba zase budeme i víc cestovat.
MS: Děti nejsou zábrana k ničemu. Musíte si
to jen umět zařídit. Já za sebe nemohu říci,
že bych se vzdala jediné věci, kterou jsem
měla, když jsem děti neměla. Prostě, když to
mám ráda, tak to dělám i teď. Jen si to musím
Zpravodaj města Strakonice
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přizpůsobit, aby děti byly spokojené a abych
já byla spokojená.
Jak vychováváte své děti? Vedete je
ke sportu? Chcete, aby vás některý z vašich synů následoval?
Samozřejmě k tomu mají blízko, protože jsou
se mnou na zimáku. Ale nejsme rodiče, kteří
by děti do něčeho nutili. Pro nás je důležité,
aby byly šťastné. To, co bychom jim chtěli
předat, je vědomí toho, že jsou v životě
zodpovědny samy za sebe, a jak si to ve finále
udělají, tak na ně budeme hrdí tak či tak.
Vraťme se na chvíli k hokeji. Jak, Sašo,
zvládáte odvrácenou stranu popularity,
a to ve chvíli, kdy se zápas, sezona nepovedou a média vás ze samé špičky nechají
propadnout?
Myslím, že to zvládám dobře. Existuje jedno
otřepané klišé, kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Odehraných zápasů jsou stovky a je jasné, že
někdy se něco nepovede. A najednou přijdou
lidé, kteří budou křičet a ukazovat. Tady se
mu to nepovedlo, on není dobrý, on je špatný.
Vyškrábnou z toho celku jen to zlé. Tak tohle
mě vůbec netrápí. Vždy jsem dělal sport
naplno a poctivě, a když z toho mám právě
tyhle pocity, pak mě podobné řeči netrápí.
A myslím si, že netrápí nikoho ze sportovců.
To spíš trápí zakomplexované lidi.
Vaším rodištěm jsou Strakonice. Jste patriot? Přemýšlíte o tom, že byste se vrátil
tam, kde máte kořeny?
To je dobrá otázka, na kterou nemám odpověď… Myslím, že se nevrátím, ale rád se
vracím. Vždy je mi ve Strakonicích příjemně.
Mám tam rodiče, sourozence, ale ten život,
ve který věřím, tím myslím neulpívání na věcech a místech a poznávání nových míst, si
myslím, že je hrozně krásný. Od svých patnácti, kdy jsem odešel do Budějovic, pak Finsko, Švédsko, odpoutání od rodiny proběhlo
docela hezky a jsem rád, když se vracím.
MS: určitě bychom byli raději, kdyby rodina
byla blíž, ale že bychom si nějak zvlášť stýskali… Myslím, že se nepotřebujeme vrátit.
Ani jsme nebyli vychovaní v utvrzení, že
tady máme domov a sem se musíme vrátit.
Co byste chtěl vzkázat do Strakonic?
Nemám touhu něco lidem říkat. Ať si každý žije
podle svého a je šťastný. Ať každý žije podle
svého nejlepšího uvážení. Nemyslím si, že bych
byl tou osobou, která by měla být něčím vzorem
a rozdávat rozumy. Obávám se, že každý, kdo
rozumy rozdává, si je někde přečetl a říká něco,
co už bylo dávno řečeno. Každá duše je originál,
a co platí pro mě, neplatí pro jiného, každý si to
musí prožít sám a najít si v životě to, co potřebuje. Mentorovat není mé duši blízké.
Jste poměrně už velká rodina. Jak vás
změnilo narození prvního dítěte?
Já si myslím, že jsme skvělí úplně stejně, jak
jsme byli. Myslím si, že lidé se až tak moc
nemění. Nevnímal jsem nějaký velký zlom.
My jsme zůstali stejní, jak jsme byli předtím.
Život byl fajn a s dětmi je to ještě lepší.
MS: Před dětmi jsme byli ti mladí, co si
užívají života, a od pětadvaceti let, co máme
děti, si nedovedu představit, že bych čas
vyplňovala ničím. Život by byl smutný, moc
smutný. A rodičovské povinnosti bychom
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rozhodně nikdy nenechávali až po kariéře.
AS: Já si vlastně ani nepamatuji, co jsem před
rodinou dělal. A když mi někdo řekne, že si
chce užívat života, tak úplně nevím, co to
znamená. Co to je užívání života?
Nahráváte mně na otázky. Co to je užívání
si života?
V mých očích to znamená žít v přítomném
okamžiku. Tady a teď. Cítit se šťastný. My se
nijak neomezujeme. Cestujeme, máme se rádi.
Jste věřící? Jak svou víru prožíváte?
Jsme oba věřící. Víru prožívá každý jinak.
Někdo tomu říká Budha, pro mě osobně je to
energie, co je kolem nás. V naší kultuře je to
křesťanství a já věřím, že tady síla energie je.

Foto: archiv města

Z rodinných důvodů jste se nezúčastnil
zápasu s národním týmem, nelitujete toho?
Ne, vůbec. Cítil jsem, že chci být s rodinou.
Nemám potřebu to vysvětlovat, zkrátka tak
to bylo. Nebudu alibisticky říkat, že to bylo
kvůli dětem. Ne. Nedělám to kvůli rodině,
ale kvůli sobě. Bylo mi smutno po dětech,
po manželce. Mám je natolik rád, že mně
osobně chyběly. Člověk někdy musí slevit
ze svých ideálů. Na mistrovství světa jsem
byl třikrát, vím, jak to funguje. Takže když
porovnám mistrovství světa, moji manželku,
moje děti, nebylo nad čím se rozhodovat.
To je krásné vyznání a krásný závěr našeho
povídání. Děkuji.

Běžet městem může 21. srpna opravdu každý

Trasa závodu povede opět přes lávku.

Ve Strakonicích se 21. srpna uskuteční už
XXII. ročník Běhu městem. Pro běžce budou
připraveny tratě na 3 300 a 6 600 metrů, startovat se bude opět v areálu letního kina.
Start bude v 18.00 hod. a trasa závodu
povede přes hrad, lávku přes Otavu, Rennerovy sady, Velké a Palackého náměstí, Ellerovu
ulici a přes most Jana Palacha a hrad zpět
do letního kina.
Na trati 3 300 metrů budou startovat
kategorie žáci – žákyně, dorostenci – dorostenky, příchozí muži – ženy. Trať na 6 600
metrů bude určena juniorům – juniorkám,

Foto: archiv města

mužům – ženám, ženám nad 35 let a veteránům A, B, C.
Prezence účastníků bude v areálu letního
kina probíhat od 15.00–17.00. Přihlásit se je
možné ještě v den závodu do 17.00 hodin.
Přihlášky na e-mail koubovi@centrum.cz
mohou zájemci posílat do 20. srpna. Startovné
bude 70 Kč pro dospělé a 20 Kč pro ostatní.
Součástí Běhu městem bude i vystoupení
skupiny Pauza od 16.00 a ukázka vojenské
techniky. Čestnými hosty závodu budou
olympionici Josef Jánský a Miloš Bečvář.
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ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

BAREV A LAKŮ

(v sídlišti Stavbařů)

Nabízíme kompletní sortiment materiálů pro malíře
a natěrače. Tónujeme interiérové a fasádní barvy
mnoha tisíc odstínů. Mícháme autolaky (metalízy,
akryláty) včetně plnění do sprejů. Nabízíme
vysokou kvalitu za příznivou cenu.

RV1600824/01

BARVY Strakonice, Stavbařů 226, 386 01 Strakonice, tel.: 730 890 925
Po–Pá 8:00–17:00, So 8:00–12:00

PŘIDEJTE SE K NÁM!
Knürr s.r.o. - součást koncernu EMERSON - jedné z nejvýznamnějších společností v oblasti strojního
a elektro-průmyslu se zaměřením na datová centra, telekomunikační trh a trh s technickým nábytkem
pro NOVÉ PROJEKTY a ROZŠIŘUJÍCÍ SE VÝROBU
hledáme zájemce o práci
vhodné pro muže i ženy

OPERÁTOR VÝROBY
pracoviště Nišovice 9, Volyně

obsluha CNC strojů, lakovací linka, montáž,
elektromontáž, manipulace
2 směnný provoz
vhodné pro muže i ženy

OBSLUHA PILY
(ŽELEZO, HLINÍK)
pracoviště Maniny (Volyně)

OPERÁTOR BALENÍ
pracoviště Prachatice
2 směnný provoz

praxe v kovovýrobě nutná
2-3směnný provoz

Kontaktujte nás:
telefonicky: 383 312 106, mailem: alena.steinerova@emerson.com, osobně: vyplněním dotazníku na vrátnici našeho závodu

RV1600829/01

NABÍZÍME:
n prémiový systém odměňování (základní mzda + měsíční prémie)
n měsíční a čtvrtletní odměna za plné využití pracovního fondu
n příspěvek na dovolenou a na Vánoce
n 5 týdnů dovolené
n příspěvek na dopravu až 90,- Kč denně (dle dojezdové vzdálenosti)
n závodní stravování (cena hlavního jídla s polévkou 31,- Kč)
n příjemné, bezpečné a čisté pracovní prostředí

